Regulamin konkursu kulinarnego
„Słodkie smaki Młodzieszyna 2018”
16 września 2018 r.
Stadion w Młodzieszynie
1.

Organizatorami konkursu kulinarnego ,,Słodkie smaki Młodzieszyna” zwanego
w dalszej części konkursem są: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
i Urząd Gminy Młodzieszyn.

2.

Konkurs odbędzie się 16 września 2018 r. podczas Dożynek Powiatowych na
stadionie w Młodzieszynie. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
i rozdanie nagród.

3.

Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu 16 września 2018 r. w godzinach:
14.00 – 15.00 do namiotu z napisem „Słodkie smaki Młodzieszyna” ustawionego na stadionie w Młodzieszynie słodkiego wypieku domowej produkcji.

4.

Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec gminy Młodzieszyn.

5.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

6.
7.

Jedna osoba do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 potrawy.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do
dnia 12 września 2018 r. poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia (1 potrawa to
jedna Karta Zgłoszenia) i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie osobiście lub drogą mailową na adres: gok@mlodzieszyn.pl. Kartę
Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.gok.mlodzieszyn.pl lub
otrzymać w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 25.
Uczestnik konkursu oświadcza, że potrawa/y biorące udział w konkursie zostały
przygotowane z produktów dobrej jakości z zachowaniem warunków higienicznych.
Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt.

8.

9.

10. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
11. Dostarczając Kartę Zgłoszenia uczestnik oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
– dalej RODO - wyraził pisemną zgodę i zapoznał się z Klauzulą Informacyjną.

12. Powołane przez organizatora 3-osobowe jury wybierze trzy najlepsze ciasta.
Wynik jury jest ostateczny.
13. Każda z potraw może otrzymać maksymalnie 18 pkt: do 10 pkt za smak, do
5 pkt za pomysłowość i do 3 pkt za sposób prezentacji potrawy. Oprócz walorów smakowych ocenie podlegać będzie również oryginalny sposób zaprezentowania potrawy.
14. Ocena odbędzie się w dniu 16 września 2018 r. podczas Dożynek Powiatowych
na stadionie w Młodzieszynie.
15. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na scenie ok.
godz. 16.00.
16. Nagrody w konkursie ufundowane zostaną przez Wójt Gminy Młodzieszyn.
17. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki.
18. Po rozstrzygnięciu konkursu ciasta zostaną przekazane do degustacji gościom
dożynkowym.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
20. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Wraz z Kartą Zgłoszenia jest także dostępny na stronie internetowej
www.gok.mlodzieszyn.pl
21. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 46-861 64 54 lub
501 513 934.

